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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته

 حمٍد وعلـىمسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا �
 آله وصحبه أجمعین.

 اللهم اغفر لنا ولشیخنا وللمستمعین برحمتك �ا أرحم الراحمین.
 هللا وقــول�ــاب مــن جحــد شــیًئا مــن األســماء والصــفات  -تعــالى رحمــه هللا–قــال اإلمــام المجــدد 

ــمْ وَ {: تعــالى ــُرونَ  ُه ْحَمنِ  َ�ْكُف ــالرَّ  ثواحــدِّ : علــيٌّ  لقــا البخــاري  صــحیح وفــي ،اآل�ــة ]٣٠[الرعــد: }ِ�
  ورسوله؟ هللا ُ�َكذَّب أن أتر�دون  �عرفون، �ما الناس
 -مـارضـي هللا عنه– عبـاس ابـن عـن أبیـه عـن سٍ و طـاو  ابـن عن معمرٍ  عن الرزاق عبد وروى 

 انكارً اسـت ؛الصفات في -وسلم علیه هللا صلي- بيالن عن احدیثً  سمع لما انتفض رجالً  رأى أنه
 ".هؤالء؟ ق فرَّ  ما: فقال ،لذلك

 �جوز �جوز.
 ، انتهى.متشابهه عند و�هلكون  حكمه،مُ  عند رقةً  �جدون "

 هللا فـأنزل ذلـك أنكـروا) الـرحمن(: یـذ�ر -وسـلم علیـه هللا صـلي- هللا رسول قر�ٌش  سمعت ولما
حْ  َ�ْكُفُرونَ  َوُهمْ {: فیهم  .]٣٠[الرعد: }َمنِ ِ�الرَّ
 :مسائل فیه

 .والصفات األسماء من شيءٍ � اإل�مان عدم: األولى
 .الرعد آ�ة تفسیر: الثانیة
 .السامع �فهم ال �ما التحدیث ترك: الثالثة
 .نكرالمُ  یتعمَّد لم ولو ورسوله، هللا تكذیب إلى فضي�ُ  أنه العلة ذ�ر: الرا�عة

 ه".هلكأ وأنه ذلك، من اشیئً  استنكر لمن عباس ابن �الم: الخامسة
ه الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�

 أجمعین، أما �عد...
" و�جــوز �ـاب مــن جحــد شـیًئا مــن األسـماء والصــفات: "-تعــالى رحمـه هللا–فیقـول اإلمـام المؤلــف 

ات ما حكمـه؟ وحكمـه فیمـا ُذِكـر تحـت الترجمـة فـي التنو�ن �اٌب من جحد شیًئا من األسماء والصف
ْحَمنِ  َ�ْكُفُرونَ  َوُهمْ {: -جلَّ وعال–مثل وله   كفر.��عني: أن حكمه  ]٣٠[الرعد: }ِ�الرَّ

من جحد شیًئا من األسماء والصفات �عنـي أنكرهـا، والجحـود إمـا أن �كـون إنكـار ثبـوت لثابـٍت فـي 
نَّة، فهذا  ، لكـن ال شك أنـه �كفـر، مـن قـال: الـرحمن لـیس مـن أسـماء هللاُمحكم التنز�ل ولمتواتر السُّ

 اإلنكار المعروف عند طوائف البدع تعطیل من االسم أو من الصفة المقرون �شيٍء من التأو�ل.
 والتأو�ل منه ما هو سائغ، ومنه ما هو غیر سائغ.
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ار ؤول إلیـه مـن إنكـالتأو�ل السائغ عند أهل العلم ال �صل إلى حد الكفر، لكنه خطٌر عظیم فیمـا یـ
 االســم والصــفة، وذ�رنــا فــي مناســباٍت �ثیــرة فیمــا تقــدم فــي هــذا الكتــاب وفــي غیــره أن مــن لــم ُیثبــت

بت إذا جاء �صفته التي �عرفونها، �عرفونها فیما ث -جلَّ وعال–األسماء والصفات �یف �عرف هللا 
 رفونــه �صــفاته التــي أثبتهــافــي �تا�ــه أو ُســنَّة نبیــه؟ و�یــف �ســجدون وهــم ال �ع -جــلَّ وعــال–عنــه 

ال فـ -علیـه الصـالة والسـالم–لنفسه؛ ألنه �أتي أوًال �صـفٍة ال �عرفونهـا ممـا جـاء عنـه أو عـن نبیـه 
ء �صفته التي �عرفونها فیسجدون له، هـؤالء الـذین ال یثبتـون أسـما -جلَّ وعال–�سجدون، ثم �أتي 

ك أنـه خطـٌر عظـیم، إضـافًة إلـى أنـه وال صفات �یف �عرفونه، �مكن �عرفه ومـا ُیثبـت؟ وهـذا ال شـ
 و�نكـاٌر ِلمـا ثبـت عنـه فـي �تا�ـه -علیـه الصـالة والسـالم–مصادمة إلى ما جاء عـن هللا وعـن نبیـه 

  .-علیه الصالة والسالم-وُسنَّة نبیه 
ما �كفـر؟ هـذا ُمصـادم مـا هـو بتأو�ـل هـذا لـیس أم حكمه �كفر  ماسبحان ر�ي األسفل الذي �قول: 

 -وهــم أشــد-�ذا �ــان الجهمیــة الــذین أنكــروا الصــفات، ومــنهم مــن أنكــر األســماء بتأو�ــل �ختلــف، و 
ي هـذا نقل عـن خمسـمائة عـالم، والطبرانـي �ـذلك أنهـم �فَّـروا الجهمیـة فـ الاللكائيكفَّرهم أهل العلم 

لم ولقد تقلد �فرهم خمسون في عشـٍر مـن العلمـاء فـي البلـدان، خمسـمائة عـا :�قول اإلمام ابن القیم
ْحَمُن َعَلــى اْلَعــْرِش اْســتَ {�قــول:  -جــلَّ وعــال–هللا  ،، فــاألمر لــیس �الســهلكفــروهم  ]٥[طــه: }َوى الــرَّ

 وقائلهم �قول: ما استوى! منهم من یتأول �قول: استولى، و�أتي علـى ذلـك �شـاهٍد مـردود عنـد أهـل
 العر�یة، والتأو�الت عندهم �ثیرة.

مین، فعلـى اإلنسـان أن ینتهـي إلـى مـا سـمع، والتأو�ل من الطواغیت التي أهلكت طوائف من المسل
وقــد أحســن مــن انتهــى إلــى مــا ســمع، ُ�قــر �مــا جــاء عــن هللا وعــن رســوله، وعلــى مــراد هللا، ومــراد 
رســوله، وال یتعــرض لهــذه النصــوص ال بتعطیــل، وال بتمثیــل، وال تكییــف علــى مــا یلیــق �جــالل هللا 

ِمیُع البَ َلْیَس َ�ِمْثلِ {:  -جلَّ وعال–وعظمته على حد قوله   .]١١ى:[الشور  }ِصیرِه َشْيٌء َوُهَو السَّ
ــدوائر -جــلَّ وعــال–هللا   ،لــه أســماء وصــفات وأفعــال، العلمــاء ُ�قــررون أن دائــرة األســماء أضــیق ال

تلیها الصفات، �معنى أنه ُیؤخذ من االسم صفة وال عكس، واألفعـال أوسـع، األسـماء والصـفات ال 
وال ُیوصــف إال �مــا وصــف �ــه نفســه، ووصــفه �ــه  -جــلَّ وعــال– شــك أنهــا توقیفیــة، فــال ُ�ســمى هللا

 .-علیه الصالة والسالم-رسوله 
ه ترجمة هذه األسماء والصفات إلى لغاٍت أخرى، الترجمة وال شك أن الترجمـة قـد تكـون بلفـٍظ معنـا

فـــي العر�یـــة �ختلـــف، وفـــي تعلیقـــٍة علـــى (الفقـــه األكبـــر) ألبـــي حنیفـــة �قـــول: و�جـــوز ترجمـــة جمیـــع 
ر�یـة ال سماء والصفات عدا الید ما ُتتـرجم الیـد، لمـاذا ال ُتتـرجم الیـد؟ ألن معنـى الترجمـة فـي العاأل

ـــاهلل  ـــة  -جـــلَّ وعـــال–یلیـــق � ـــد ُیترجمونهـــا �األعجمی ـــه خـــودا أو خـــوداي، والی ـــة یترجمون لفـــظ الجالل
ذلك �قولون: دوست، هل ُیناسب أن تقول: دوست خوداي؟ ألن الـدوس فـي العر�یـة مـا ُیناسـب؛ ولـ

 �قولون: ال ُیترجم.
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أظــن -الباكســتاني  -جــائزة الملــك فیصــل-الجــائزة  وتعرفــون العــام الماضــي أخــذ واحــد هــذه لغــتهم،
ا، ما تذ�ره؟  -لخدمة اإلسالم  واسمه في العر�یة قبیح جد�
 طالب:.......

 أُعلن في....وُأجري معه مقابالت.     
 طالب:.......

 ؟ماذا
 طالب:.......
لكن اسمه الثـاني قبـیح، وتنـدر �ـه �عض...ألنهـم مـا �عرفـون  -ذاكر ز�ن-نعم ذاكر  اسمه الثاني،
 معناه عندهم.

لموافقـة ُ�حتاط لها، وأهل العلـم �كرهـون ا -جلَّ وعال–ولهذا مثل هذه األمور السیما ما یتعلق �اهلل 
نــه مثــل: فــي اللفــظ ولــو اختلــف المعنــى، اآلن مــا یترتــب علیــه التنــافر اللفظــي وهــو صــحیح �منعو 

إطــالق المنقطــع علــى الموقــوف، لمــاذا؟ ألن الموقــوف ُ�قــال لــه: مقطــوع، عنــدنا مرفــوع وموقــوف 
مرفــوع، ومــا ُ�ضــاف إلــى الصــحابي  -علیــه الصــالة والســالم–فُیضــاف إلــى الصــحابي إلــى النبــي 

، فوجدت �سنٍد متصـل إلـى الحسـن مـثًال هـذا فـي او�لى التا�عي فمن دونه ُ�سمونه مقطوعً  ،موقوف
األصل مقطوع؛ ألنه مضاف إلى تا�عي، ومتصل فـي الوقـت نفسـه؛ ألن �ـل واحـد مـن رواتـه رواه 

مـن فوقـه، فیحصـل التنـافر بـین أن تقـول: متصـل مقطـوع؛ ولـذا �قـول الحـافظ العراقـي: ف أر�عة عن
 "ولم یروا أن ُیدخل المقطوع" في االصطالح، لماذا؟ ِلما یترتب علیه من التنافر اللفظي.

ینسـبه إلـى  ،ال األدب فـي العبـارة مطلـوب، اآلن لـو أن شخًصـا یـروي �الًمـا عـن غیـرهعلى �ل ح
ولكنــه �حكیــه عــن نفســه، �حكیــه عــن ذلــك الشــخص وفیــه ضــمیٌر �عــود إلــى المــتكلم، �مــا  ،شــخصٍ 

تقـــدم فـــي قـــول أبـــي طالـــب: هـــو علـــى ملـــة عبـــد المطلـــب، األصـــل أنـــه �قـــول: أنـــا علـــى ملـــة عبـــد 
لون: أنـا علـى ملـة عبـد المطلـب، �قولـون: هـو علـى ملـة عبـد المطلـب، المطلب، لكن الرواة ما �قو 

من ذلكم  ،فكل شيء �حصل فیه لبس أو إضافة القبیح إلى النفس وما أشبه ذلك �ل هذا ُیتحاشى
 ترجمة الید بدوست، قالوا: ال �جوز ترجمتها بدوست؛ ألن الدوست من الدوس.

 طالب:.......
 .نعم

 طالب:.......
ف معناهـا فـي �قـول؟ ال �عـرف غیرهـا، وال �عـر  مـاذا ،ي ما �عـرف مـا عنـده غیرهـاالت نعم هم لغتهم

 سمیه أبوه بهذا االسم القبیح.�ي العر�یة، مثل هذا الذ
عـالى، وُل هللا توقوِل ِهللا أو وقوُل هللا �التنو�ن تقـول: وقـ "�اٌب من جد شیًئا من األسماء والصفات"

ْحَمنِ  َ�ْكُفُرونَ  َوُهمْ {و�دونه اإلضافة وقوِل ِهللا تعالى   .]٣٠[الرعد: }ِ�الرَّ
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ْحَمنِ  َ�ْكُفُرونَ {  الرحمن؟ �عني �كفرون �اهلل أو �كفرون �االسم الذي هو ]٣٠[الرعد: }ِ�الرَّ
 طالب: �االسم.

والخـالف الطو�ـل هـل  ،ألن االسم ُ�طلق على االسم الذي هو الحـروف، وُ�طلـق وُ�ـراد �ـه الُمسـمى
غیــر المســمى؟ هــذا موجــود عنــد أهــل العلــم، والمســألة واضــحة، مــن ُیر�ــد  االســم عــین المســمى أو

وف وُ�طَلـق وُ�ـراد �ـه الـذات المسـماة بهـذا االسـم، فالـذات عـین المسـمى والحـر  ،ز�د مـثالً  ،الحروف
فـالمراد  تتأثر الذات؟ ال، فالمراد هنا االسم، و�ذا قلت: ضر�ت ز�ًدا ،غیرها، فإذا �تبت ز�د وأحرقته

 .عصا وتجلد الورقة المكتوب فیها االسمء �تجيأن سماة بهذا االسم؛ ألنه ما ُیتصور الذات المُ 
ــمْ {وقــول هللا تعــالى:  ــُرونَ  َوُه ْحَمنِ  َ�ْكُف ــالرَّ نــه فــي قصــة ُصــلح �كفــرون �االســم؛ أل ]٣٠[الرعــد: }ِ�

ــا قــال النبــي  ْحَمنِ «: -صــلى هللا علیــه وســلم–الحدیبیــة لمَّ ِحیمِ ا اْكُتــْب ِ�ْســِم للااَِّ الــرَّ قــالوا: اكتــب  »لــرَّ
 -عـالجـلَّ و –هـم �فـروا �االسـم، و�قـرارهم �ـاهلل  ،سمك اللهم، وال نعرف الرحمن إال رحمـن الیمامـةاِ �

 أنه هو الخالق، الرازق، المـدبر، المحیـي، الممیـت هـذا معـروف عنـدهم فـي توحیـد الر�و�یـة، هـم ال
 ًقا، و�نما �كفرون بهذا االسم.     �كفرون �اهلل �اعتباره موجوًدا، و�اعتباره خالًقا وراز 

ْحَمنِ  َ�ْكُفُرونَ  َوُهمْ {"  �مـا النـاس ثواحـدِّ : علـيٌّ  قـال البخـاري  صـحیح وفـي اآل�ـة ]٣٠[الرعـد: }ِ�الرَّ
عــرف ال � فخنــاك مــن ،" والمعرفــة تتفــاوت بــین النــاسورســوله؟ هللا ُ�َكــذَّب أن أتر�ــدون  �عرفــون،

ومــن طــالب العلــم مــن �عــرف الشــيء الكثیــر، و�ذا  ،اء�عــرف شــیًئا و�غیــب عنــه أشــی وآخــر، ًئاشــی
 حدثته �ما ال �عرفه أنكره.

ا وأنا أوردت حدیث البقرة الذي في صـحیح البخـاري: ر�بهـا صـاحبها فالتفتـت إلیـه، قالـت: مـا ُخلقنـ
ُینكرونـــه، الحـــدیث فـــي  ناإلســـرائیلیی خـــرفلهـــذا، فـــأنكر الخبـــر جملـــة مـــن الموجـــودین، دعنـــا مـــن 

ل هـذا �ـ »ُعَمرُ وَ َأَنا َوَأُبو َ�ْكٍر،  هذاآَمْنُت بِ «: -علیه الصالة والسـالم–ل الرسول الصحیحین، و�قو 
ثوا الناسألنه ما �عرف،   "ورسوله؟ هللا ُ�َكذَّب أن أتر�دون  �عرفون، �ما "حدِّ

اًء على الداعیة والمعلم أن یتدرج بتعلیم الناس وأن یرفق بهـم، وأن �علمهـم الشـيء �عـد الشـيء، سـو 
 القول أو �الفعل.كان �

 أال �حصل مـن قلـوب �عـض ،اآلن لو �أتي شخص ُ�صلي �عوام و�قرأ بهم �قراءٍة ال �عرفونها مثالً 
 الحاضــر�ن شــيء مــن الوحشــة واإلنكــار، وعلــى هــذا مراعــاة القــراءة المعتمــدة فــي البلــد واجبــة؛ ألنــه

 ،ن �قــرأ ُ�خبــر النــاسیترتـب عــن الخــروج عنهــا إنكـار مــن �عــض مــن ال �عـرف، و�ذا أراد اإلنســان أ
رى ممـا یـرى أو �سـمع؛ ألنـه مـا یـ ًئاُینكـر شـی اكان الناس في فقههـم علـى قـوٍل واحـد، وال تجـد أحـدً 

�ـانوا  ُینكره، ثم لمَّا توسع الناس في دراسة المذاهب، وصار العامـة یـرون أشـیاء مـا ًئاوال �سمع شی
ن تغیـر أو ُغیِّـر، �قولـون: حتـى �عهدونها عنـد شـیوخهم حصـل شـيء مـن اإلنكـار، وزعمـوا أن الـدی

لــوا علیهــا أشــیا ــنَّ  ء مثــل هــذا،الصــالة التــي �نــا نعرفهــا دخَّ تطبیــق ة و الــذي ُیر�ــد أن یــرى النــاس السُّ
نَّة ُ�حدثهم عن ذلك قبل.  السُّ
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لعامــة وآحــاد المتعلمــین الــذین ال تحتمــل عقــولهم ســماع أو رؤ�ــة مثــل لفمثــل هــذه األمــور ال ســیما 
ـنَّ هذه األشیاء على ا ـنَّة مـن أجـل هـذا، السُّ ، ة ُتفعـلإلنسان أن یتلطف بهم و�رفق بهم، وال ُتترك السُّ

ـنَّة جـاءت علـى أوجـه مـا  احٍ �سـتفتح �اسـتفت ولـو �سـمع واحـًدا، ةو�لهـا ثابتـ ،لكن ُیبین للنـاس أن السُّ
وقـل مثـل هـذ فـي جمیـع أفعـال الصـالة التـي فیهـا اخـتالف تنـوع  ،-مـن العامـة-سمعه أنكـره علیـه 

 .-علیه الصالة والسالم-فیما ورد عن النبي 
 طالب:........

 . الدول ما هو بوارد، لیس من الحكمة�ستعمل الحكمة؛ ألن مصادمة 
 طالب:........

هم �صدرون أنظمة وقرارات تمنـع الحجـاب، أنـت تقـول: ال، تحجبـوا، هـذا یترتـب علیـه ضـرر، وال 
 ك...ُ�مكن أن ُتبطل ما أوجب هللا، لكن أنت �طر�قت

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
ال ال، ال ُ�فتــي �خــالف الحــق أبــًدا، ال ُ�فتــي �خــالف الحــق، �ســعه الســكوت أو �طر�قــٍة مــا توصــل 
إلیــه شــيء مــن األذى أو إلــى غیــره؛ ألنــه أحیاًنــا ال �قتصــر األذى علــى الشــخص نفســه �متــد إلــى 

 غیره.
تنظــر أن تكــون النتــائج شــرعیة مائــة �المائــة،  علــى �ــل حــال إذا �انــت المقــدمات غیــر شــرعیة فــال

 حكمه؟ ماأصل البقاء في بالد الكفر 
 طالب:........

 ما اسُتثني من ذلك إال من ال �ستطیع حیلًة وال یهتدي سبیًال فقط، لكن هللا المستعان.
 طالب:........

 الـرزاق عبـد ى ورو "قـال:  .ي �عـده،بـر ابـن عبـاس الرجـل الـذي انـتفض الـذنعم؛ ألنه سیأتي في خ
 رجــالً  رأى أنــه: -مــاهللا عنه رضــي– عبــاس ابــن عــن أبیــه عــن سٍ و طــاو  ابــن عــن معمــرٍ  عــن

إذا " لــذلك ااســتنكارً  ؛الصـفات فــي -وسـلم علیــه هللا صـلي- النبــي عـن احــدیثً  سـمع لمــا انـتفض
وعنـده نصـوص العلـو، ونصـوص االسـتواء مـا  ،إذا سـمع حـدیث النـزول ،سمع حدیث النزول مثالً 

ْحَمُن َعَلـى اْلَعـْرِش اْسـَتَوى {العامي وشبه العامي �یف �قـول:  �ستوعب وُ�قـال: ینـزل  ]٥[طـه: }الرَّ
كل  لیلة؟ إذا نزل على حد فهمه؛ ألنه ما �فهم من هذه األلفـاظ إال مـا یتعلـق �ـالمخلوق، ولـو فهـم 

و لـم منها ما یتعلق �الخالق مـا حصـل عنـده إشـكال، وحتـى مـن سـمع �ـالم أهـل العلـم فـي هـذه وهـ
یتمكن العلم من قلبه، ورسوخ اإل�مـان فـي نفسـه �قـول: شـیخ اإلسـالم ینـزل آخـر �ـل لیلـة وال �خلـو 

الواجـب  مـاهـذه أمـور ال �سـتوعبها �ـل عقـل، لكـن  ،منه العرش، مستٍو على عرشه �ائٌن من خلقه
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ن، هــذا نــص ثابــت فــي القــرآن، وهــذا نــص ثابــت فــي القــرآ ،علــى اإلنســان؟ التســلیم، ســمعنا وأطعنــا
، وأما �ونه یلزم منـه تـرك المكـان والنـزول إلـى غیـره، وأن السـماء ُتظلـه، هـذا �لـه یتعلـق �ـالمخلوق 

 أما الخالق فشأنه أعظم. 
جاء في الحدیث الصحیح أن الشمس تسجد تحت العرش آخر �ـل لیلـة، وتسـتأذن فـي الطلـوع مـن 

هــذا علــى حســب مــا  مقتضــى مــا ،مغر�هــا، فــال یــؤذن لهــا حتــى �ــأتي الوقــت تســجد تحــت العــرش
 الُندر�ــه مــن األلفــاظ والمعــاني؟ أنهــا تتــرك فلكهــا تــروح وتســجد وتتــرك، والُمشــاهد والمعــروف أنهــا 

ال لنـا تترك وال تغیب غیاً�ا �لی�ا عن األرض هذا أ�ًضـا مـا ُ�سـتوَعب إال إذا قلنـا: الحـدیث صـحیح و 
 كالم.

 طالب:.......
 .نعم

 طالب:.......
اإلمــام أحمــد فیمــا ُ�حجــب عــن العامــة مثــل مــا یترتــب علیــه الخــروج علــى  ،فــي �ــالم اإلمــام مالــك

خبــار الصــفات ُتحجــب عــن أالُحكــام مــثًال ممــا ال �حتملــه النــاس، واإلمــام مالــك قــالوا عنــه إن صــح 
ثوا الناسالعامة  ا ن نصوص الصفات عموًمـإما �ستوعبونه؛ حتى قال �عضهم:  "�عرفون  �ما "حدِّ

إلمـــــام مالـــــك أن أخبـــــار الصـــــفات ال ُتلقـــــى علـــــى العامـــــة؛ ألنهـــــم ال ا إلـــــىمـــــن المتشـــــا�ه، ُنســـــب 
 هللا صـلي- النبـي عـن احـدیثً  سمع لما"�ستوعبونها، ومن األمثلة على ذلك: الرجل الذي انتفض 

نـي: �ع "هـؤالء؟ فـرقُ  مامن حدیث ابن عباس، فقال: " "لذلك ااستنكارً  ؛الصفات في -وسلم علیه
ق هـؤالء؟"ء سـمع حـدیًثا أنكـره قلبـه انـتفض وفـزع، أو ما فزعهم ما فـزع هـؤال  بـین نصـوص "مـا فـرَّ

 الصفات ونصوص األحكام وغیرها.
 

 طالب:.......
 مباشرة لكن....
 طالب:.......

 اثانًیـ اقـال �الًمـ اواحـدً ال إشكال وقوة الثقة �المتكلم، اآلن لو تكلم واحد مـن آحـاد النـاس وقـد سـمع 
ث �شيٍء من أخبار آخر الزمـان، وأخبـار السـاعة تردد على طول، وقبل خمسی ن سنة شخص ُ�حدِّ

في مسجد و�سمعه عـوام، فنقـل أحـدهم مـن الكـالم إلـى زوجتـه، فكأنهـا تـرددت، هـذا العـامي الناقـل 
 ،الحدیث ضعیف، و�مكن...لكنه التسلیم، ترددت قالت: هذه المسألة ما هـي سـهلة فلعل ،ما یدري 

قــوة إ�مــان  هر تخــرجین مــن الــدین وأنــت ال تشــعر�ن استســلمي، فیــالكــالم عــن هللا وعــن رســوله خطــ
ضــعف علــم، فمــا واجــب المســلم حینمــا �ســمع مثــل هــذه األمــور التــي تثبــت عــن هللا وعــن  هلكــن فیــ

 رسوله ولو لم �فهمها؟ سمعنا وأطعنا ورضینا وسلَّمنا.
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 طالب:.......
ئتـه انهم قـوي وضـاغط، واإلنسـان ابـن بیوتـأثیر العلمـاء ال سـیما فـي بلـد ا،ال شك أن لكـل قـوٍم وارًثـ

آلن اال ُبـد أن یتـأثر،  ،تجده یتأثر ولو �ان على األقوال المتداولة في غیـر مذهبـه الـذي نشـأ علیـه
ــنَّة بــال  شــك الغالــب علــیهم  ألمــا نقــر  فــي �تــب الشــو�اني والصــنعاني وهــم محســو�ون علــى أهــل السُّ
نَّة جز�ـرة �قولها مـن عـاش فـي مصـر أو فـي الشـام أو فـي ال فیه ألفاظ ما ،فیهم تأثر من البیئة ،السُّ

ني ما �قولها؛ ألنه ما اعتادها، ففیه أشـیاء عنـد الشـو�اني حتـي قیـل: إنـه فـي شـبهة ز�د�ـة والصـنعا
كذلك؛ هذا من ضغط البیئة، اإلنسـان مـن حیـث ال �شـعر ناهیـك عـن �ـون الـذي �فعـل هـذا الفعـل 

لنـاس یبلـغ الخمسـین والسـتین وهـو یـرى هـذا العـالم ُ�قدمـه اعالم ُمقتدى �ه فـي هـذا البلـد، واإلنسـان 
ـة؟ إذا قیـ ل: و�قبلون ید�ه، وُ�قدمونه في المجالس، هذا النوع قـد �صـد عـن الحـق، لكـن هـل لـه ُحجَّ

نــا �طوفــون، نقــول: ُ�قــال لهــم: ؤ ال تطــف �قبــر فــالن، قــال: �هللا نحــن طلعنــا نحــن وشــیوخنا وعلما
علــه، ومــع �عضــهم ُ�كفِّــر مــن �ف ،لبلــد الفالنــي �حرِّمــون هــذا وُ�كفِّــرون العــالم الفالنــي، والفالنــي مــن ا

نــا غیــر، فقناعتــه �عــالم بلــده أقــوى مــن ن بهــم، مــا قیــل لهــم شــيء، لكــن علماءذلــك علمــاؤهم �قتــدو 
ا القبـور مـ �ة و�ُمن علیه ترك �ل شيء، وفي البلدان التي فیهااقناعته �غیره إال إذا أراد هللا له الهد

قـى هم، وهـل ُ�عـذرون؟ ال، وال ُبـد أن �سـمع الحجـة، ال ُبـد أن ُتللمـاءحد؛ ألنهم یرون ع�سمحون أل
 إلیه الُحجة.

 }َلـغَ بَ ُألنـِذَرُكم ِ�ـِه َوَمـن { :خالص �كفي أن �سـمعف ،و�فهم النص على وجهه ،و�ذا �ان من العرب
ألعجمــي ه أو فــي حكــم اال ُبــد أن ُیبــین لــفــ الكــن إذا �ــان أعجمی�ــا مــا �فهــم وال حرًفــ ،]١٩[األنعــام:

ي تقـول ولـو �ـان �العر�یـة، مثـل هـذا ال ُبـد مـن البیـان لـه، أمـا ذاك الـذماذا �عض العرب ما یدري 
فیــدخل  وسـمع األقــوال والحجـج، ثـم �قــول شـیوخنا... ،فـي جامعــٍة شـرعیة اوقـد �كــون متخرًجـ ،�فهـم

ِبیالَ َفَأَضلُّوَنا ال ِإنَّا َأَطْعَنا َساَدَتَنا َوُ�َبَراءَنا{: -جلَّ وعال–في قوله   .]٦٧[األحزاب: }سَّ
 طالب:.......

 لكــن �ــلٌّ ُ�خاطــب �مــا �فهــم، وال شــك أن درء المفاســد مقــدم علــى جلــب ،هــو العلــم ال ُبــد مــن بیانــه
هـذا تر�د أن ُتقرر لـه مسـألة جزئیـة فـي علـٍم مـن العلـوم یترتـب علیهـا مزلـة قـدم �النسـبة ل ،المصالح

لكـالم لتدرج في التعلیم هو المطلـوب، و�ذا أوتـي النـاس �التـدر�ج قِبلـوا االشخص أو لغیره، ومسألة ا
 وفهموه؛ ألن العلم �ما �طلبه طال�ه �صغار العلم قبل ِ�باره، ثم یتدرجون إلى أن یتمكنوا.

 صـلي- النبـي عـن احـدیثً  سـمع لما انتفض رجالً  رأى أنه: -مارضي هللا عنه– عباس ابن عن"
هـؤالء أو مـا  أي: مـا فزعـوا "هؤالء؟ قُ فرَ  ما: فقال ،لذلك ااستنكارً  ؛اتالصف في -وسلم علیه هللا

ـــد رقـــةً  �جـــدون "فـــرَّق أو فـــرق هـــؤالء؟  ـــد و�هلكـــون " ألن مـــا عنـــدهم فیـــه إشـــكال" حكمـــهمُ  عن  عن
 الُمحكــم: الــذي �فهمــه النــاس الواضــح البــیِّن، والمتشــا�ه: الــذي فیــه نــوع خفــاء وغمــوض" متشــابهه

 وهو متفاوت.
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 الذي معنا ُ�فهم منه أن أحادیث الصفات من الُمحكم أو من الُمتشا�ه؟اآلن النص 
 طالب: من الُمتشا�ه.

 من خالل النص؟ 
 طالب:........    

هـل نعم؛ ألن التشا�ه نسبي قد �كون الناس �لهـم �فهمـون هـذا الـنص إال فئـة قلیلـة أو أهـل بلـد أو أ 
ــ ،لبــابعنــدهم، فهــو مــن هــذا ا اُعــرٍف ُمعــین هــذا �كــون متشــابهً  ا ولــیس مــن المتشــا�ه تشــابًها ُمطلًق

الـــذي ال �فهمـــه أحـــد، وعنـــد المبتدعـــة أن نصـــوص الصـــفات مـــن التشـــا�ه المطلـــق، �معنـــى أنـــه ال 
كــون تیوصــل لــه إلــى معنــى؛ ألنــه قــد �ستشــكل مــن �قــرأ أثــر ابــن عبــاس مــع نفــي أهــل العلــم أن 

 نصوص الصفات من المتشا�ه، والنص صر�ح في الصفات.
ــا ســمع حــدیًثا و�هلكــون"، حكمــهمُ  عنــد رقــةً  �جــدون " ــا اســتنكر، اســتنكر متــى؟ لمَّ فــي  هــو هلــك لمَّ

إًذا حـدیث الصـفات الـذي سـمعه هـذا الرجـل مـن المتشـا�ه علـى "یهلكـون عنـد متشـابهه"  الصفات
 ضوء مـا جـاء فـي األثـر، لكـن هـذا الرجـل عنـده هـذا الخبـر متشـا�ه؛ ألنـه مـا ُیـدرك معنـاه، والقـرآن

 أن منه آ�ـاٍت محكمـات وُأخـر متشـابهات، هـذه اآل�ـات المتشـابهات لیسـت عنـد أهـل الذي أثبت هللا
َوَمـا {ممـن �عـرف المتشـا�ه، و�كـون الوقـوف  -ابـن عبـاس–العلم قاطبة؛ ولذا �قول: أنا مـن الـذین 

سـخین الـذین �عرفـون فابن عباس من الرا ]٧[آل عمران: }َ�ْعَلُم َتْأِو�َلُه ِإالَّ للاّاُ َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلمِ 
 عنـد فـالن مـن االمتشا�ه، و�ثیٌر من الناس یبقى التشا�ه وهـو نسـبي، قـد �كـون هـذا الـنص متشـابهً 

 .و�خفى على �عضهم أو العكس ،و�عرفه عامة أهل العلم ،عند آخر�ن اأهل العلم، وُمحكمً 
متشــا�ه نســبي  المقصــود أن التشــا�ه نســبي منــه مــا هــو تشــا�ه ُمطلــق ال �فهمــه أحــد، ومنــه مــا هــو 

 �عني �عرفه البعض دون البعض، و�ن �ان رأي ابن عباس أنه ال ُیوجد متشا�ه ُمطلق.
 طالب:........    

 فیه؟ماذا 
 طالب:........    

 هذا.... و�رى أن فسرها؟أحد  هما فی
 طالب:........    

 "تر�دون أن ُ�كذَّب هللا ورسوله؟".ین؟ أ
 طالب:........    

 ."�ما �عرفون"
 طالب:........    

 ما هو �مصادمة. ،نعم؛ ألن من �ذَّب قد �كون تكذیبه لشبهة
 طالب:........    
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 هؤالء هم الكفار في األصل.
 طالب:........    

ث �مــا ال �عــرف وأنكــره، ثــم ُبــیِّن لــه فـاعترف  ســالم ... لــو تقــرأ فــي �تــب شــیخ اإل�عنــينعـم، إذا ُحــدِّ
تبه القو�ـة التـي �بـار المتخصصـین وقفـوا عنـد مقـاطع �بیـرة منهـا مثل: (درء التعارض) ومثل:...ك

ما فهموها، وقد ال �كـون هـذا النـوع مـن هـذا الـذي نتحـدث عنـه �مـا جـاء فـي النصـوص، قـد �كـون 
مــن التراكیــب تراكیــب أهــل الكــالم، والفالســفة، لكــن موجــود فــي �تــب شــیخ اإلســالم شــيء ال �فهمــه 

ث �ه على الجماعة (درء التعارض).تُ أن تبغي –حتى الكبار، هذا النوع   حدِّ
عــن �تــاب ُیثنــي علیــه مــن یثنــي علیــه مــن أهــل العلــم، فیــذهب  اولــذلك طالــب العلــم قــد �ســمع �الًمــ

 و�قرأ فیه، و�كون سبًبا في صده عن العلم.  ،مباشرًة إلى المكتبات و�شتر�ه
ــــذِّي ــــل ال ــــل والنَّق ــــاب العق ــــرأ �ت  واق

     
 

 ٌر ثــــــانٍ مــــــا فــــــي الُوُجــــــود لــــــُه َنِظیــــــ 
یتـرك العلـم، أن �أتي واحد طالب حتى لو في الجامعة أو �عد ذلك �شتري الكتـاب و�قـرأ فیـه �مكـن  

 أو �سمع مدح ابن �ثیر لعلل الدارقطني و�قرأ فیه نفس الشيء، �قول:
 و�ـــــذلك التَّأِســـــیُس أصـــــبح َنْقُضـــــهُ 

    
 

     
 

ــــــــــــــــاِني  َّ�  ُأْعُجو�ــــــــــــــــًة للعــــــــــــــــالم الرَّ
ـــــــهُ     ِ�ِســـــــَالِحهمومـــــــن الَعِجیـــــــِب أنَّ

 
اِني   َأْرَداُهـــــــُم نحـــــــو الَحِضـــــــَیِض الـــــــدَّ

 ما �كمله. لعلهم �قرأ �شرح األصفهانیة حتى لو واحد منه 
فـي  �عنـي" ذلـك أنكـروا) الـرحمن(: یـذ�ر -وسـلم علیـه هللا صلي- هللا رسول قر�ٌش  سمعت ولما

ْحمَ  َ�ْكُفُرونَ  َوُهمْ {: فیهم هللا فأنزل" قصة صلح الحدیبیة  عرف إالقولون: ال ن� ]٣٠[الرعد: }نِ ِ�الرَّ
و�عترفـــون �أنـــه هـــو  -جـــلَّ وعـــال–رحمـــن الیمامـــة، �عنـــي �النســـبة لهـــذا االســـم؛ ألنهـــم �عرفـــون هللا 

 الخالق، وُ�قرون بتوحید الر�و�یة.
 اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك محمد.

: ریذ� -وسلم علیه هللا صلي- هللا رسول قر�ٌش  سمعت ولما: "-تعالى رحمه هللا–�قول المؤلف 
ْحَمنِ  َ�ْكُفُرونَ  َوُهمْ {: فیهم هللا فأنزل، ذلك أنكروا) الرحمن( علیـه – ولما سـمعوه" ]٣٠:[الرعد }ِ�الرَّ

ْحَمـنَ {�قول:  -الصالة والسالم أمرنـا �التوحیـد، �قالوا:  ]١١٠[اإلسراء: }ُقِل اْدُعوْا للاّاَ َأِو اْدُعوْا الرَّ
 عاء هللا وهما اثنان.و�أمرنا بدعاء الرحمن ود

به التي عندهم؛ ألنهم على الكفر أوًال.  هذه الشُّ
 األمـــر الثـــاني: أنـــه مـــن �ـــاب العنـــاد، وأنهـــم ال ُینكـــرون أن ُ�ســـمى الواحـــد �أســـماء متعـــددة، ُ�ســـمى
ا عنـدهم، لكـن �ـل  الشيء الواحد �أسماء متعـددة، وعنـدهم جمـادات وحیوانـات لهـا أسـماء �ثیـرة جـد�

 ناد والكفر، ثم �عد ذلك هدى هللا من هداه منهم، وعرفوا الحق.هذا من �اب الع
 :مسائل فیه"
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 يءٍ شـ� اإل�مـان عـدم" مـا معنـى هـذا الكـالم؟" والصـفات األسماء من شيءٍ � اإل�مان عدم: األولى
  ."والصفات األسماء من

 طالب:........    
 .نعم

 طالب:........    
 والصفات"؟  "عدم اإل�مان �شيٍء من األسماءمعنى  ما

 ة؟ عبارات ثانی توجد�عني أن اإل�مان یرتفع و�نعدم �النسبة لمن لم یؤمن �األسماء والصفات، ما 
�عنــي: ارتفــاع اإل�مــان �جحــد شــيٍء مــن األســماء والصــفات، عــدم اإل�مــان �عنــي  "عــدم اإل�مــان"

 انعدام اإل�مان �النسبة لمن جحد شیًئا من األسماء والصفات.
ر بها الباب وُ�ستدل له �آ�ة ْحَمنِ  َ�ْكُفُرونَ  َوُهمْ { الرعد التي ُصدِّ  .]٣٠د:[الرع }ِ�الرَّ

جحـدوا  " ومع سببها الـذي ُیبـین معناهـا؛ وهـو أنهـمالرعد آ�ة تفسیر" وجاء في المسألة الثانیة قال:
 �فروا �ه وأنكروه، فلما جحدوه وأنكروه �فَّرهم هللا بذلك، وسمى جحدهم �فًرا. ،االسم

إنكــاًرا بــال تأو�ــل  -علیــه الصــالة والســالم–ن الــذي ُینكــر مــا ثبــت عــن هللا وعــن رســوله وال شــك أ
ِإنَّ {�قـول:  -جـلَّ وعـال–�قول: مثل هذا �ـافر، لكـن قـد ُینكـر، فیقـول هللا  -جلَّ وعال–اهلل ف ،هكذا

  تقول؟ ماذاوأنا أقول: إن �عض الظن لیس �إثم،  ]١٢[الُحُجرات: }َ�ْعَض الظَّنِّ ِإْثمٌ 
 طالب:........    

 .نعم
 طالب:........    

 تقول؟  ماذافیه مصادمة للنص، وفیه سوء أدب، لكن إذا قال لك: أنا أعني البعض الثاني، 
 طالب:........    

  .نعم
 طالب:........    

بعض أن ال �عنـي الـومفهومه أن البعض الثاني لیس �ـإثم، و  ]١٢[الُحُجرات: }ِإنَّ َ�ْعَض الظَّنِّ ِإْثمٌ {
 ِإنَّ َ�ْعـَض الظَّـنِّ { هذا نصف، وهذا نصـف، لكنـه �عـض، لكـن مـع ذلـك فـي سـوء أدٍب فـي التعبیـر

لـى ع�عض الظـن لـیس �ـإثم، أنـت إذا قلـت هـذا انصـب إنكـارك  ،تقول: ال ال ]١٢[الُحُجرات: }ِإْثمٌ 
 .-جلَّ وعال-ما أثبته هللا 

ینبغـي أن  اأو تـرددً  د عنـده إشـكاًال يء ُیوِجـأو أي شـ" السـامع �فهـم ال �مـا التحـدیث تـرك: الثالثة"
واألصــل أنــه ُ�جتنــب �ــل مــا ُیوقــع فــي الشــك والر�ــب مثــل مــا قلنــا �النســبة للقــراءات مــع  ،ُ�جتنــب

األسف أنـه یوجـد �عـض القـراء ُ�صـلُّون �النـاس التـراو�ح �ـل لیلـة �قـراءة؛ ولهـذا ُیوقعـون العامـة فـي 
ورجعــوا،  -رضــي هللا عنــه–رف فــي عهــد عثمــان إشــكاالت، لمــا اختلــف الصــحا�ة فــي �عــض األحــ
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وقالوا لعثمان: أدرك الناس؛ ألنهم إذا اختلفوا في �تاب هللا على ما یتفقون؟! إذا ُاخُتِلف فـي �تـاب 
 شيٍء ُیتفق علیه.  هما فیفهللا 

 التـــي مـــن أجلهـــا التحـــدیث �مـــا ُ�عـــرف، وعـــدم التحـــدیث �مـــا ال ُ�عـــرف وهـــو" العلـــة ذ�ـــر: الرا�عـــة"
 امـ "رنِكـالمُ  دیتعمَّـ لـم ولو ورسوله، هللا تكذیب إلى فضي�ُ  أنه" ن أن ُ�كذَّب هللا ورسوله؟""أتر�دو
 الُمنِكر؟

 طالب:........    
 .نعم

 طالب:........    
 یتعمد؟ یتعمد التكذیب؟ وماذا

 طالب:........    
ن �ثــرة �عنــي �قــع فــي الكفــر ولــو لــم �قصــد، مثــل �عــض النــاس فــي حــال الغضــب �طــیش عقلــه ومــ

ح توضـأ لیـذهب عنـك ضب غضًبا شدیًدا، فقیل له: ر الجدال �قول �الًما یرد فیه الحق، شخص غ
الغضــب للوضــوء �عنــي، فقــال: �الًمــا قبیًحــا فیــه شــناعة �لــه مــن شــدة الغضــب، ومخالفــة الوصــیة 

ال  هفمثل هؤالء قد �كون مثـاره الغضـب، فـإن سـمع �الًمـا غضـب �سـببه؛ ألنـ »َال َتْغَضبْ «النبو�ة 
 �فهم.

وقــد �كــون ســببه المبالغــة فــي التنز�ــه، �ــأتي �كــالم �ســمعه شــخص، وهــذا موجــود فــي �ــالم �عــض 
�الًمـا  ُغالة المبتدعة �قرأ �الًما ممن ُ�خالفه في االعتقاد، فیحمله تعصـبه الشـدید لبدعتـه أن �قـول

 لو.مثل ما جاء عن �شر المر�سي، �قول: سبحان ر�ي األسفل، �له مبالغة في نفي الع
ـنَّة  واقتـدو  -جلَّ وعال–وأقول: هذه عقو�ة من هللا    ا �غیرهمـا،لمثل هـؤالء الـذین تر�ـوا الكتـاب والسُّ

 ُعوِقبوا �مثل هذا، من قال:
ــــــــــذنوب ــــــــــزداد ال  أال بــــــــــذ�ر هللا ت

     
 

ـــــــــــوب  ـــــــــــنطمس البصـــــــــــائر والقل  وت
 
 
 

هـي خطـوات الشـیطان ه على أن �قول هذا الكالم؟ ما الذي دعاه إلى هـذا؟ خطـوات، و ما الذي حدّ 
 سواًء �انت في األعمال أو في العقائد.

 ه"هلكأ وأنه ذلك، من اشیئً  استنكر لمن عباس ابن �الم: الخامسة"
كــالم ابــن عبــاس فــي قصــة الرجــل الــذي لمــا ســمع حــدیث الصــفات انــتفض، وقــال ابــن عبــاس:  
 "متشابهه عند و�هلكون  حكمه،مُ  عند رقةً  �جدون "
لى �عض المتعلمـین؛ ألنـه ُ�فهـم منـه أن نصـوص الصـفات مـن المتشـا�ه، وقلت: إن هذا ُ�شكل ع 

والعلماء قاطبة ردوا على من قال ذلـك، وأنهـا مـن الُمحكـم، الـذي یـرى أنهـا مـن المتشـا�ه هـو الـذي 
یرى أنها ال معاني لها، و�قولون �ـالتفو�ض، والسـلف قـالوا فـي مناسـبات متعـددة �النسـبة لنصـوص 
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ت، فهــم �عضــهم أنهــا مــا لهــا معــاني، والقــول �إمرارهــا �مــا جــاءت؛ لــئال ُتَمــر �مــا جــاء :الصــفات
 فیقع في طلب الكیفیة. ،�ستغرق اإلنسان في البحث عن معانیها

المقصـــود أن قـــولهم: ُتَمـــر �مـــا جـــاءت لـــیس ألنهـــا لـــیس لهـــا معـــاني، والـــذین �قولـــون �ـــالتفو�ض، 
تبحــــث فیمــــا وراء المعنــــى مــــن �قولــــون: إن الســــلف �قولــــون: ُتمــــر �مــــا جــــاءت، فــــرق بــــین أن ال 

 الكیفیات، و�ین أن تقول: ال معاني لها.
تفهــم مــن هــذه الكلمــة مــن غیــر تطبیقهــا علــى شــخٍص مــاذا  ،والتفر�ــق بینهمــا أنــت إذا قلــت: ز�ــد

 ، مـا تقـول: �هللاائً لون، و�رادة وحر�ة تفهم منـه شـیو ُمعین؟ أنه من بني آدم، وأنه له طول وعرض 
مـن بنـي آدم،  اآدمي؟ مـا هـو �صـحیح تعـرف أن ز�ـدً أم �لب أم هو حمار  ،ما أدري أ�ش هذا ز�د

 .دیز عكس ز�دة مع بني آدم، لكن إذا قیل لك: وأن له صفات و�یفیات یتفق فیها في الجمل
 تفهم منها؟ فماذا  

  ال شيء.طالب: 
 ي ما له معنى.هذا التفو�ض الذ

 طالب:.......
 ا �عقله فأنكره.الُمنِكر الُمحدَّث؛ ألنه سمع �الًما م

 طالب:.......
 نه ُ�قرأ �قراءة فالن أو فالن.إلكن هم �قولون: 

 طالب:.......
 .ایبقى اإلشكال قائمً  ،إشكال هلكن یدخل واحد ما سمع ما �قولون، فی

 
 


